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Protokoll 
 
 
Styrelsemöte Visingelunds samfällighet 2012-10-21 
 
Plats: Kvartersgården 
 
Kl: 18.30 – 20.30 
 
Närvarande: Torbjörn Zygmunt 
 Per-Ola Furne 
 Karin Uddfors 
 Fredrik Wahlin 
 Urban Skilje 
 Anna Rinneby 
 
 
  
 

1. Mötets öppnande och val av dagens sekreterare 
 Till sekreterare valdes Fredrik Wahlin 
 

2. Godkännande av dagens agenda 
Agendan godkändes med tillägget att rapport lämnas kring pågående 
fibernätsprojekt. 

 
3. Val av justerare 

 Till Justerare valdes Karin U 
 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll (9 sept) 
 Protokollet hade inte publicerats eller justerats 
 

5. Dagens temaämne: (4 st) 
 

1. BUDGET 2013 
 

Kassören presenterade förslag till resultat till årsredovisningen.  
 
• Årsmötesbeslutet om höjda styrelsearvoden har lagts in (dubblering 

av styrelsens arvoden + sociala avgifter) 
 
• På mötet diskuterades även om att höja (dubblering) övriga arvoden. 

Det beslutades att alla arvoden skulle höjas (dubblering av arvoden + 
sociala avgifter) 

 
• Årets resultat blir med dessa förslag 96000 kr vilket får vägas mot att 

året innan 2012 gick med + 102 000(preliminärt).  
 

Styrelsen beslutade att fastställa budgeten enligt förslaget och att 
överlämna budgetförslaget till årsmötet för beslut. 
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2. Bokslut 2012 
• Årets resultat blir preliminärt + 102062 kr. 
• Verksamhetsberättelsen är inte klar men mailas till styrelsen av 

Torbjörn för kontroll under nästa vecka. 
• Styrelsen beslutade att fastställa bokslutet enl förslaget och att 

överlämna detta till årsmötet för beslut. 
    
3. Underhållsplan 

 
Styrelsen gick igenom underhållsplanen på mötet. Den ser inte ut att 
behöva revideras. Även detta dokument överlämnas till årsmötet som ett 
underlag för årets budgetbeslut. 

 
 
4. Årsmötet 2012 

• Årsmötet är den 15 november.. 
• Inga motioner har kommit in. 
• Kvartersgården är bokad. 
• Agendan diskuterades. 
• Styrelsen konstaterade att alla förberedelser är gjorda 

 
 

5. Ekonomi (ansvarig inom styrelsen: Per-Ola) 
Första kvartalsfakturan skall komma ut i november 
Styrelsen konstaterade att samfällighetens ekonomi i stort sett följer 
budgeteringen.  
 

6. Trädgård (ansvarig inom styrelsen: Fredrik och Karin U) 
• Att använda en container på städdagen föll väl ut. Detta är något vi bör 

fortsätta med. 
 
 

7. Lekplatser/-utrustning (ansvarig inom styrelsen: Fredrik och Karin U) 
• Inget togs upp vid mötet under denna punkt. 

 
8. Gator/Parkeringsfrågor(ansvarig inom styrelsen: Urban S) 

• Inget togs upp vid mötet under denna punkt 
 

9. Gator/Snöröjningsfrågor (ansvarig inom styrelsen: Torbjörn) 
Den nuvarande snöröjaren har sagt upp sig med kort varsel. Torbjörn har 
tagit in offerter från några entreprenörer. Ytterliggare någon offert skall tas 
in. Styrelsen beslutar att ge Torbjörn mandat att upphandla snöröjning. 
 
Torbjörn tillsammans med en asfaltsläggare har gått igenom området och 
tittat på potthål och sprickor. Asfaltsläggaren skall återkomma med offert. 

 
10. El, vatten & avlopp 

Inget togs upp vid mötet under denna punkt 
  

11. Kvartersgården (I10) (ansvarig inom styrelsen Per-Ola F) 
Köksrenoveringen är klar och betalad. Ordinarie stugfogde har återinträtt i 
tjänst.  
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12. Pooler (ansvarig inom styrelsen: Anna R) 
• Anna redovisar status för poolerna och en visar en sammanställning för 

kostnader för poolerna de senaste tio åren. 
 

13. Informations- och webbfrågor  
 (ansvarig inom styrelsen: Torbjörn/Camilla resp Robert) 

 Ett nytt nyhetsbrev är på väg ut. 
 
 

14. Fråga om byta av underhållsgrupp 
 Inget byte finns fn antecknat. 
 
 
15. Rapporter lämnades kring fibernätsprojektet 
 Transit – entreprenaden 
 Planerade grävarbeten på tomter 
 Nya redskapsboden vid nedre poolen 
 Lånet för investeringen 
  

 
16. Nästa styrelsemöte 18 november   

 
 

 
17.  Övriga frågor  
 Ingen fråga anmäld utöver fibernätsprojektet 

 
 
 
 
 Vid protokollet 
 
 
 
 
________________________________ 
Fredrik Wahlin (I25) 
 
 
Justeringsmän 
 
 
 
________________________________ 
Tobjörn Zygmunt (Y20) 
 
 
 
________________________________ 
Karin Uddfors (I1) 


